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SOSYAL GUVENLJK KURUMU VERILERINiN KULLANIMINA,

PAYLASILMASINA VE KORUNMASINA ILISKIN
USUL VE ESASLAR

BIRINCi KISIM
Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslann amaci, Kurumun 16/5/2006 tarihli ve 5502
sayih Sosyal Giivenlik Kurumu Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayih Sosyal Sigortalar
ve Genel Saglik Sigortasi Kanununda belirtilen gorev ve yetkileri kapsainmda toplanan
verilerin, kullanimi, paylasihnasi ve paylasilan verilerin korumnasinda uyulacak usul ve
esaslan belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Kurumun sosyal sigorta verileri ile genel saghk

sigortasi verilerinin kullanimi, paylasimi ve paylasilan verilerin korunmasma iliskin
diizenlemeleri kapsar. Bu Usul ve Esaslardaki hiikumler, 5502 sayih Kanunun 35 inci
maddesine aykin olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar; 5502 sayili Kanunun 35 inci maddesinden

dayanakla hazirlammstir.

Tanimlar
MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda ge9en;

a) Ahci: Paylasima a9ilacak sosyal sigorta verilerinden yararlanan kamu kurum ve
kuruluslan ile ger9ek ve tiizel kisileri,

b) Anonimlestirme: Verilerin, ger9ek ve tiizel kisiler ile kurum ve kuruluslann
dogrudan veya dolayh bir sekilde tanmabilmesine, kisisel verilerin ve ticari sirlarm a9iga
9ikanlmasma imkan vermeyecek sekilde toplulastmlmasini, degistirilmesini veya
duzenlenmesini,

c) Baskanhk: Sosyal Giivenlik Kurumu Baskanhgmi,

c) Birim Amiri: 5502 sayili Kanunda belirtilen ana, danisma ve yardimci hizmet
birimlerinin en iist amirini, tasra teskilatinda ise sosyal giivenlik il miidurlerini,

9) Dogrudan taninma: Ger9ek kisiler ile kamu ve ozel hukuk tiizel kisilerinin ve
bunlann tiizel kisiligi olmayan subelerinin kimliginin; adi, adresi veya resmen verilmis ve
genel olarak bilinen bir kimlik numarasi/kodu, Kurum Bilgi islem Sisteminde yer alan firma,
iiriin veya marka ismi ile ortaya 9ikanlmasim,

d) Dolayh taninma: Ger9ek kisiler ile kamu ve ozel hukuk tiizel kisilerinin ve bunlann
tiizel kisiligi olmayan subelerinin kimliginin, iiriin veya marka isminin, "dogrudan taninma"
tammmda yer almayan diger ozelliklerinden faydalamlarak ortaya 9ikanlmasini,

e) GSSGM: Genel Saglik Sigortasi Genel Miidiirliigiinii,
f) HSGM: Hizmet Sunumu Genel Miidiirlugiinii,
g) Kisisel saghk verisi: Kisilerin, dogrudan veya dolayh tanmmasma ve bu sekilde

kisilerin saghk hizmeti sunucularma miiracaatlan dahil saghk bilgilerinin a9iga 9ikanlmasma
imkan saglayan verileri,



g) Kisisel Veri: Gercek kisiler ile kamu ve ozel hukuk tiizel kisilerinin dogrudan veya
dolayh bir sekilde sahip oldugu ozellikleri ile birlikte tanmabilmesine ve bu sekilde kisisel
bilgilerin aciga cikanlmasma imkan saglayan veriyi ve ticari sirlan,

h) Koordinasyon Birimi: GSSGM haric olmak iizere birimlerin koordinasyon ile ilgili
alt birimlerini,

i) Kurum: Sosyal Giivenlik Kurumunu,
i) Kurum Baskam: Sosyal Giivenlik Kurumu Baskamm,

j) Kurum Bilgi tslem Sistemi (KBIS): Gen el saghk sigortasi ve sosyal sigorta
Liygulamalarma iliskin bilgilerin gonderildigi, iiretildigi, saghk hizmeti bedellerinin odeme
islemlerinin elektronik ortamda yiiriituldiigu, veri analizi yapma, istatistik iiretme, raporlama
amaciyla kurulan ve Hi/met Sunumu Genel Miidiirliigu tarafindan isletilen bilgi islem
sistemini,

k) Kurum birimleri: Kurumun merkez ve tasra birimlerini,

1) Merkez birimi: 5502 sayih Kanunda belirtilen Kurumun ana hixmct birimleri,
danisma birimleri ve yardimci hi/met birimlerini,

m) Saghk hizmeti: Genel saghk sigortalisi ve bakmakla yukiimlii oldugu kisilere 5510
sayih Kanunun 63 iincii maddesi geregi finansmani saglanacak tibbi iiriin ve hizmetlcri,

n) Saghk hizmeti sunucusu: Saghk hizmetini sunan ve/veya iireten; gercek kisiler ile
kamu ve ozel hukuk tiizel kisilerini ve bunlarm tiizel kisiligi olmayan subelerini,

o) Saghk verisi: Genel saghk sigortasi uygulamalarma yonelik her tiirlii veriyi,

6) Sosyal sigorta verisi: Saghk verisi disinda kalan sosyal sigorta uygulamalarma
yonelik her tiirlii veriyi,

p) Tasra birimi: Sosyal giivenlik il miidiirluklerini,

r) Ticari sir niteligindeki veriler: Bir ticari islctme veya sirketin kendisine veya
muvafakati cercevesinde gercek veya tiizel kisilere verilme durumlan haric olmak iizere; bir
ticari isletme veya sirketin herkes tarafindan bilinmeyen ve elde edilemeyen. basta rakipleri
olmak iizere iiciincii kisilere ve kamuya afiklanmasi halinde ilgili ticari isletme veya sirketin
zarar gorme ihtimali bulunan ve ticari isletme veya sirketin ekonomik hayattaki basan ve
verimliligi ipin ticari onem atfettikleri her tiirlii bilgi ve belgeyi.

s) Urun: Beseri Tibbi Uriinlerin Smiflandinlmasma Dair Yonetmelik ile Tibbi Cihaz
Yonetmeliginde tammlanan iiriinleri,

s) Veri; Kurumun 5502 sayih ve 5510 sayih Kanunlarda belirtilen gorev ve yetkileri
kapsammda topladigi her tiirlii bilgi ve/veya belgeyi,

t) Veri Descni: Tarih, tarih arahgi, sahis T.C. kimlik numarasi, sicil numarasi, fimia
vergi numarasi, isyeri sicil numarasi, kapsam tiirii (4/a, 4/b, 4/c) ve benzeri bilgileri.

ifade eder.

IKINCi KISIM
GENEL SAGEIK StGORTASI VERILERJ

BIRINCi BOLUM
Genel Saghk Sigortasina iliskin Verilerin Toplanma ve Paylasilma Amaci

Saghk verilerinin toplanmasi
MADDE 5- Kurum, 5502 ve 5510 sayih Kanunlarda belirtilen genel saghk sigortasi

uygulamalarma iliskin gorevleri yerine getirebilmek amaciyla genel saghk sigortahsma ve



bakmakla yukumlu oldugu kisilerc verilen saglik hizmetleri ve saglik hizmeti sunuculanna
iliskin her tiirlii bilgiyi, Kurumca belirlenen yontemler ilc toplar.

Saglik verilerinin paylasim amaci

MADDE 6- (1) Kurum bu Usul ve Esaslann hukiimlerine uygun olmak kosuluyla;

a) Kisilerin kendileriyle ilgili kisisel saglik verilcri hakkinda bilgilendirilmesi,
b) Kisi ve toplum saghgimn korunmasi ve gelistirilmesi,
c) Koruyucu hekimlik, tibbi teshis. tedavi ve bakim hizmctlerinin yiiriitiilmcsinin

desteklenmesi,

c) Saglik hizmeti sunucusunun kendisine ait veriler hakkinda bilgilendirilmesi,

d) Saghk hizmetlerinin finansmani ve yonctimi,

e) Saglik politikalannin olusturulmasi,
f) Saglik hizmetlerinin planlanmasi,
g) Saghk istatistiklerinin hazirlanmasi,

g) Bilimsel ve akademik arastirma ve calismalann desteklenmesi,

h) Kamu alacaklannm takip ve tahsili,

i) Kamu kurum ve kuruluslannca denetim gorevlerinin yerinc getirilebilmesi,

i) Kamu kurum ve kuruluslarmm kanunlarla verilen gorevleri yerine
getirilebilmelerinin saglanmasi,

j) Kamu kurum ve kuruluslarmin faaliyetlerinde biirokrasinin azaltilmasi ve
islemlerin basitlestirilmesi,

amaelanyla ihtiyac duyulan verileri paylasabilir.

IKINCIBOLUM

Kurum I<;i Uygulamalar

Kurum birimlcri ve personeli tarafmdan saglik vcrilerinc erisimler

MADDE 7- (1) Kanunlarla Kuruma verilen gorevlerin yerine getirilebilmesi igin
Kurum personelinin ihtiya^ duyduklan saglik verilerine erisimler, veri paylasimi olarak
dcgerlendirilmez.

(2) Venlere;

a) Saglik hizmetierine iliskin fatura bedellerinin ineelenmesi ve odenmcsi,

b) Kurumun alacaklannm takip ve tahsili,

c) Denetim, teftis ve kontrol,

9) Verilerin toplanmasi, saklanmasi, islenmesi, korunmasi, hatah verilerin
diizeltilmesi,

d) Kurum mevzuatmda yer alan saglik hizmetlcrine iliskin kontrol parametrelerinin
Kurum bilgi islem sistemine aktanlmasi, takibi,

e) Saghk hizmetlerinin izlenmesi, degerlendirilmesi, istatistik iirctme ve risk analizi,

f) Saglik politikalannm belirlenmesi,

g) HSGM de yazihm gelistirilmesi, si stem islctiini ve verilerin hazirlanmasi,

islemlerinde gorevlendirilen yetkili Kurum personeli tarafmdan erisilebilir.

(3) Merkez ve tasra biriminde gorev yapan personel tarafmdan verilcre erisimler;

a) Kurum bilgi islem sisteminde yer alan verilere sifre ile "dogrudan erisim yetkisi"
verilmesi.
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b) Verilerin CD, DVD, sabit disk, tasmabilir bellek gibi clektronik veya manyetik
kayit ortammda sifrelenerck veya basih ortamda HSGM tarafindan hazirlamp ilgili birime
iletilmesi,

c) Kurumsal Raporlama ve istatistik Sistemi, MEDULA-hastane, MEDULA-eczane,
MEDULA-optik gibi KB1S tarafindan isletilen uygulamalara sifre ile erisim yctkisinin
verilmesi,

yoluyla saglanabilir.

(4) Uciincu fikranin (a) bendi kapsaminda verilere erisim yetkileri, personelin gorev
yaptigi birim ve HSGM koordinesi ile Baskanhk Makammdan ahnan onaya istinaden HSGM
tarafindan verilir. Ucuncii fikranin (b) bendi kapsaminda yapilacak veri talepleri ilgili birim
tarafindan dogrudan HSGM ye gonderilir. Ucuncti fikranin (c) bendi kapsaminda verilere
erisim yetkileri, personelin gorev yaptigi birimin talebine istinaden HSGM tarafindan verilir.
Verilere erisim yetkileri, personelin gorev siiresi ve kapsami ile simrhdir.

(5) Personelin verilere erisim yetki diizeyleri, personelin gorev siiresi ve kapsami ile
yapilacak cahsmanm niteliginin gerektirdigi erisim ihtiyaci dikkate almarak belirlcnir.

(6) GSSGM dismdaki Kurum birimlerince saghk hizmetlerine iliskin arastirma,
planlama ve analiz yapilabilmesi icin GSSGM den uygun gdriis almmasi gereklidir.

Kurum istatistik yaymlan
MADDE 8- (1) Kurum mcv/uati dogrultusunda yaymlanacak Kurum istatistik

bultenleri, istatistik yilhklan ve faaliyet raporlannda, gizli veri icermeyecek sekilde anonim
hale getirilmis saghk verileri yaymlanabilir.

(2) Kurum tarafindan kamuya aciklanmis istatistik bultenleri, istatistik yilhklan,
faaliyet raporlan vb. yayinlannda ycr alan saghk verilerinin Kurum disma verilmesi, veri
paylasimi olarak degerlendirilmez.

Kurum personelinin te/Ieri
MADDE 9- (1) Kurum personelinin; Kurum mevzuati gcrcgi hazirlayacaklan tezlcrde

kullamlmak amaci ile yazih olarak talep ettikleri saghk verilerinden, gizli veri icermeyecek
sekilde anonim hale getirilmis saghk verileri paylasilabilir.

(2) Bu madde kapsaminda yapilacak saghk verisi talepleri, ilgili birim tarafindan
GSSGM ye yapihr. Veri talepleri, verilerin hazirlanmasi icin HSGM ye iletilir. HSGM
tarafindan CD, DVD, sabit disk, tasmabilir bellek gibi clektronik veya manyetik kayit
ortammda sifrelenerek veya basih ortamda hazirlanan vcrilcr, GSSGM tarafindan ilgili birime
iletilir.

Genel saghk sigortasma yonelik is ve islcmlerin paydaslar ile yurutiilmesi
MADDE 10- (1 ) GSSGM nin, genel saghk sigortasi uygulamalarma yonelik is ve

islemlerinin diger kamu kurum ve kuruluslan veya iiniversiteler gibi ilgili paydaslar ile
birlikte gerceklestirilmesi amaeiyla;

a) Kurumca imzalanan isbirligi protokolii, hizmet ahm sozlesmesi/protokolii
kapsammdaki cahsmalarda,

b) Genel saghk sigortasi uygulamalanna iliskin is ve islemlerinin yurutiimune yonelik
olarak olusturulan komisyonlarda,

Kurum dismdan gorev alan kisilerin, gorev siiresi, kapsami ve cahsma konusu ile
sinirh olmak iizere; kisisel saghk verisi icermeyecek sekilde anonim hale getirilmis saghk
verilerini gormeleri ve kullammlan veri paylasimi olarak degerlendirilmez.

(2) Kurum dismdan gorevlendirilcn kisilerin bu madde kapsaminda saghk verilerini
gdrebilmeleri/kullanabilmelcri icin cahsmadan sorumlu daire baskanhgi tarafindan, verilerin
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korunmasi ve guvenliginin saglanmasma iliskin taahhiitname ahnir. Taahhiitname
imzalamayanlar verilere erisemezler.

(3) Kurum dismdan gorevlendirilen kisilerin KBJS e dogrudan erisimine izin verilmez.

BOLUM

Genel Saghk Sigortasina liskin Verilerin Kullanim Esaslari

Kisinin, kendisine ait saghk veri talepleri

MADDE 11- (1) Herkes, Kuruma basvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kisisel saghk verisinin islenip islenmedigini ogrenmek,

b) Verileri islcnmisse buna iliskin bilgi talcp etmck,

c) Verilerin eksik veya yanhs olmasi halinde bunlann diizeltilmesini istemek.

hakkma sahiptir.

(2) Kurum, kisisel saghk verilerini;

a) Kisinin kendisi veya kisinin noter onayli acik nzasi ile diger gercek veya tiizel
kisiler,

b) Mahkeme karan ile kisinin verilerine erisim izninde yetkilendirilmis kisiler.
c) Muvekkili tarafindan verilen vekaletnamede avukatin kisisel saghk verilerini talep

edebileceginin belirtilmis olmasi sartiyla ilgili avukati,

ile ticretsiz olarak paylasabilir veya gerek^esini aciklayarak veri taleplerini
reddedebilir.

(3) Bu madde kapsaminda saghk verisi talebi ipin basvurular tasra biriminc yapihr.
Saghk verileri tasra birimince hazirlamr. Tasra birimince hazirlanamamasi halinde saghk
verileri tasra birimince HSGM den temin edilerek ilgili kisiye teslim edilir.

Sozlesmeli saghk hizmcti sunucularinm, sunduklan hizmetlcre iliskin veri
talepleri

MADDE 12- (1) Saghk hizmetlerinin saglanmasma yonelik olarak Kurum la sozlesmc
yapmis saghk hizmeti sunuculanmn KBIS e gonderdigi verilerden miicbir sebeplerle Kuruma
faturalandinlamayanlar, Veri Paylasim Komisyonunca degerlendirilerek uygun gorulmesi
halinde sadece ilgili saghk hizmeti sunucusuna verilebilir.

(2) Sozlesmeli saghk hizmeti sunucularinm bu madde kapsaminda veri talepleri icin
Kurum birimlerine yapilan basvurular GSSGM ye iletilir. Veri Paylasim Komisyonunca
paylasilmasi uygun goriilen veriler HSGM den temin edilerek ilgili saghk hizmeti sunucusuna
teslim edilir.

Adli mercilerin saghk verisi talepleri

MADDE 13- (1) Cumhuriyet savcilan, hakimlikler veya mahkemeler tarafindan talep
edilen her ttirlii saghk verisi iicretsiz olarak karsilamr.

(2) Adli mercilerin saghk verisi talepleri icin basvurular tasra birimine yapihr. Veriler,
ilgili tasra birimince, tasra birimince hazirlanamayanlar ilgisine gore merkez birimlerince
veya HSGM tarafindan hazirlamr. Hazirlanan veriler, veriyi ha/irlayan birim tarafindan adli
mercilere gonderilir.



Kamu idarelerinin kanunlarmda bclirtilcn gorevleri yapabilmelerine yonelik
saghk verisi taleplcri

MADDE 14- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol
Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayih cetvellerde yer alan kamu idarelerinin
kanunlarmda belirtilcn gorevleri yapabilmeleri icin ihtiyac duyduklan verilerden;

a) Kisisel saghk verisi hicbir sekilde paylasilmaz.
b) Kisisel saghk verisi icermeyecek sekilde anonim hale getirilmis veriler ile kisisel

saghk verisi dismdaki ticari sir niteligindeki veriler ucretsiz paylasilabilir veya gerekcesi
aciklanarak reddedilebilir.

(2) Bu madde kapsammda; siirekli veri talebinde bulunulacak olmasi veya yapilacak
veri paylasiminm web servis aracihgiyla gerceklestirilecek olmasi halinde ilgili kamu kurum
veya kurulusu ile Kurum arasmda sozlesme/protokol yapilmasi zorunludur.

(3) Kamu idarelerinin bu madde kapsammda veri talepleri icin basvurular, veri
paylasimma iliskin Kurumla yapilan sozlcsme/protokol kapsammda talep edilecek ise
GSSGM ye, diger durumlarda ise tasra birimine yapihr. Veriler, basvurunun yapildigi birim
tarafmdan hazirlamr. Bu birimce hazirlanamamasi halinde HSGM den temin edilerek ilgili
kamu idaresine gonderilir.

Arastirma, planlama ve istatistik amach saghk verisi talepleri
MADDE 15- (1) Kamu idarelerinin 14 iincii madde kapsamma girmeyen arastirma,

planlama ve istatistik amach veri talepleri ile bilimsel arastirma yapan kamu personeli,
bilimsel dernekler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslan veya universitelerin
arastirma, planlama ve istatistik amach ihtiya? duyduklan saghk verisi talepleri;

a) Veri talebinc esas calismanm, Ulkemiz ve Kurum saghk stratejileri ve hedeflerinin
gerceklestirilmesine katkisi, genel saghk sigortasi uygulamalannin gelistirilmesine etkisi ve
Kurumsal oncelikler, verilcrin ayn veya ozel bir cahsma, arastmna, inceleme ya da analiz
neticesinde olusturulabilecek nitelikte olup olmadigi gibi olciitlere gore Veri Paylasim
Komisyonunca degerlendirilerek uygun goriilmesi,

b) Kisisel saghk verisi ve ticari sir niteliginde veri icermemesi,

sartiyla ucretsiz karsilamr.

(2) Bu madde kapsammda; siirekli veri talebinde bulunulacak olmasi halinde Kurum
ile sozlesme/protokol yapilmasi zorunludur.

(3) Bu madde kapsammda veri talepleri icin basvurular, GSSGM ye yapihr.

Tii/el kisilere ait olan verilerin tii/el kisinin kendisi veya diger kisilerle paylasimi
MADDE 16- (1) Tiizel kisilerin, 5510 sa)'ih Kanunun 63 uncu maddesinin birinci

fikrasmm (f) bendinde belirtilen saghk hizmetlerinden ruhsat veya satis iznine sahip
olduklarma ait veriler; Veri Paylasim Komisyonu tarafmdan degerlendirilerek uygun
goriilmesi halinde tiizel kisinin kendisi veya tiizel kisinin noter onayh muvafakati almmak
kaydiyla gercek veya tiizel kisiler ile iicretli olarak paylasihr.

(2) Bu madde kapsammda paylasilacak veriler;
a) Kisisel saghk verisi i^eremez,

b) Saghk hizmeti sunanlann dogrudan ya da dolayh tamnmasma yol acamaz.
(3) Bu madde kapsammda veri paylasilabilmesi i^in veri talebinde bulunanlar ile

Kurum arasmda sozlesme imzalanmasi zorunludur.

(4) Bu madde kapsammda veri talepleri icin basvurular GSSGM ye yapihr. Veri
Paylasim Komisyonunca paylasilmasi uygun goriilen veriler, Izleme ve Saghk Teknolojileri



Degerlendirme Daire Baskanligi tarafindan gerektiginde HSGM den istenilmek suretiyle
temin edilir.

Veri paylasim komisyonu
MADDE 17 - (1) Veri Paylasim Komisyonu; Genel Saghk Sigortasi Genel Miidiirii

veya gorevlendirecegi Genel Miidiir Yardimcisi baskanhginda, HSGM den 1 (bir) Daire
Baskam, izleme ve Saglik Teknolojileri Degerlendirme Daire Baskam. Genel Miidiir
tarafindan belirlenecek GSSGM biinyesindeki 2 (iki) daire baskam olmak iizere 5 (bes)
iiyeden olusur.

(2) Veri Paylasim Komisyonunun gorevleri sunlardir:

a) Bu Usul ve Esaslarda, Veri Paylasim Komisyonunca degerlendirilecegi belirtilen
veri paylasim taleplerini karara baglamak,

b) Veri paylasiminm, hangi yolla yapilacagma HSGM nun verecegi altematifler
iizerinden karar vermek,

c) Veri talepleri icin almacak iicretlerin belirlenmesine yonelik damsmanlik
finnalanndan hizmet ahmi yapilmasim saglamak, hizmet almacak firma tarafindan
diizenlenen raporu incelemek ve raporda onerilen iicretleri karara baglanmak,

(3) Veri Paylasim Komisyonu, Komisyon Baskam Baskanhginda, izleme ve Saghk
Teknolojileri Degerlendirme Daire Baskam ile HSGM den gorevlendirilen daire baskanimn
toplantiya katihmi sartiyla. ayda en az bir kez olmak iizere toplamr. Veri Paylasim
Komisyonu kararlari. en az 4 (dort) iiyenin katihmi ve toplantiya katilan iiyelerin 9ogunlugu
ile ahmr. Oylann esit olmasi halinde baskamn bulundugu taraf cogunluk sayihr.

(4) Veri Paylasim Komisyonu iiyelerinin hastahk ya da yilhk izin vb. nedenlerden
dolayi toplantilanna katilmamasi durumunda yerine vekalet eden kisiler aym yetki ile
toplantiya katihr.

(5) Veri Paylasimi Komisyonu, talep edilen verilerin niteligi, is yiiku, birimlerin
yogunlugu, bilgi islem sisteminin ozelliklcri gibi nedenlerden dolayi veri paylasim taleplerini
oteleyebilir veya reddedebilir.

(6) Veri Paylasim Komisyonunun sekretarya hizmetleri Izleme ve Saghk Teknolojileri
Degerlendinne Daire Baskanhginca yurutuliir.

(7) Bu madde kapsaminda paylasilacak veriler HSGM den istenilmek suretiyle temin
edilir. Ancak GSSGM biinyesinde paydaslarla yapilacak protokole dayah analiz, arastirma ve
projelerde kullamlacak veriler GSSGM tarafindan temin edilebilir.

Saglik verilerinin anonimlestirilmesi

MADDE 18- (1) Saglik verilerinin anonimlestirilmesi icin her bir veri talebine yonelik
anonimlestirnie kurallarmin belirlenmesi ve HSGM tarafindan anonimlestirilmis verilerin
gereken gizliligi saglayip saglamadigi a^ismdan kontrol edilmesi 19111 GSSGM biinyesinde
"Veri Kontrol Komisyonu" olusturulur.

(2) Veri Kontrol Komisyonu; biri komisyon baskam olmak iizere izleme ve Saghk
Tcknolojileri Degerlendirme Daire Baskanhgindan 2 kisi, Risk Yonetimi Daire Baskanligi,
Ila9 ve Eczacihk Daire Baskanligi, Tibbi Malzeme Daire Baskanligi ile Saghk Hizmetleri
Daire Baskanhgindan 1 er kisi ve HSGM den 2 kisi olmak iizere 8 (sekiz) asil iiyeden olusur.
Asil iiye sayisi kadar yedek iiye belirlenir. Asil iiyelerin hastahk ya da yilhk izin vb.
nedenlerden dolayi toplantilanna katilmamasi durumunda toplantiya yedek iiye katihr.

(3) Veri Kontrol Komisyonu, en az ayda bir kez olmak iizere ihtiyaca gore izleme ve
Saghk Teknolojileri Degerlendirme Daire Baskanligi tarafindan belirlenen tarihlerde ve
izleme ve Saglik Teknolojileri Degerlendirme Daire Baskanligi tarafindan, talep edilen
verinin ila9, tibbi malzeme veya tetkik/tedavi kapsaminda olmasma gore komisyon iiyeleri
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arasmdan belirledigi iiyelerin katihmi ile toplanir. Kararlar, en az 5 (bes) iiyenin katihmi ve
toplantiya katilan iiyelerin cogunlugu ile ahnir. Oylann esit olmasi halindc baskamn
bulundugu taraf cogunluk sayihr.

(4) Kurum. gerekli gormesi hal indc verilerin anonimlestirmc yontemlerinin
belirlenmesi islemlerini kamu kurumlan ile isbirligi veya kamu kurumlanndan hizmet alimi
yapmak suretiyle saglayabilir.

Sa«hk verisi paylasimma iliskin sozlesmeler/protokoller

MADDE 19- (1) Veri paylasimma i l i sk in sozlcsmeler/protokoller. paylasimda
bulunulan taraf YC Kurumun hukuki sorumluluklan ile ee/ai yaptmmlan icerecek sekildc
GSSGM tarafindan ha/irlamr.

(2) Sozlesineler/protokoller GSSGM Genel Mudurii veya gdrevlendirecegi Genel
Miidur Yardimcisi tarafindan im/alamr.

(3) Sozlesmelerdc/protokollerde, verilerin paylasimma i l i skin olarak erisilen verilerin
gi/liliginin korunmasi ve giivenligimn saglanmasi, verilerin yctkisiz kisilerin gormesinin.
ogrenmesinin. eline geeirmesinin ve paylasilan verilerin amaci disinda kul lani lmasinm
onlenmesi \~e gerekli tedbirlcrin almmasma yonelik olarak, hukuki , mali \ eezai
diizenlemelere >er \ e r i l i r .

Saghk verisi basvurularma iliskin "encl hiikiimler
MADDE 20- (1) Saghk verisi paylasim talepleri, \e r i ler in kul lamm amaci ve

gerekeesi belirtilmek sartiyla Kuruma yazih olarak yapihr.

(2) Kamu kurum \ kuru lus lannin , kanunlar la verilen gorevlerini yerine
getirebilmeleri amaciyla talep ettikleri saglik \er i ler inin paylasilabilmesi iein, talebe i l i sk in
kanuni dayanagm Kuruma yapilaeak yazih talepte belirtilmesi zorunludur.

(3) Basvuru \'cya \'eri paylasim talebinin degcrlendirilmesi siirecinde ihtiyac
duyulmasi halinde Kurumca aynea bilgi ve beige istenebilir.

(4) Saglik verisi talebine iliskin basxurularm bu Usul YC Esaslarda belirt i len Kurum
birimleri disinda baska birime yapilmasi halinde, basvurular verileri hazirlayacak veya
teslimini yapacak birime i let i l i r .

UCUNCO KISIM

SOSYAL SiGORTA VERiLERI
BIRINCi BOLUM

Sosyal Sigorta Vcrilcrinin Paylasinn ve Korunmasi

Sosyal si<iorta vcrilerinin paylasinn
MADDE 21- (1) Kurum, kanunlarla kendisine verilen gorevleri yerine getimiek

amaciyla isledigi kisisel veriler ile ticari sir niteliginde olan verileri. veri sahibinin noter
onayh muvafakati olmadan gereek veya tiizel kisilerle paylasamaz.

(2) 10/12/2003 tar ih l i ve 501 S sayih Kamu Mali Ycinetimi \  Kontrol Kanununun eki
(1), (II), ( I I I ) ve (IV) sayih eetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluslannin kanunlarmda
belirtilen gorevleri yapabilmeleri iein ihtiyae duyduklan saglik verisi dismdaki kisisel ve
ticari sir nitcligindeki \eriler paylasilabilir.

(3) Kurum, kimligi bel ir l i veya belirlenebilir bir gereek veya tiizel kisiyle
iliskilendirilemeyeeek sekilde anonim hale getirdigi verileri arastirma, planlama ve istatistik
gibi amaclar iein kamu idareleri. bilimsel arastirma yapan kamu personeli. bilimsel dernekler.
kamu kurumu ni tc l igindeki meslek kuruluslan veya iiniYersiteler ile iicretsiz olarak
paylasabilir.



Sosyal sigorta verisi paylasimi sayilmayan haller
MADDE 22 - (1) Birimlerin;

a) Gorevlerinin ifasi icin gorev, yetki ve sorumluluk alanlan ile ilgili olarak sundugu
hizmetlerin devamhhgi ve gelistirilmesi amaciyla hizmct geregi talep ettikleri veriler,

b) Birimlerce resmi internet sitelerinde periyodik olarak yaymilanan faaliyet raporlan
ve istatistiki veriler.

c) Kurumun is ve islemlerinin yuriitumunde hizmetin geregi olarak iiguncu kisiler
aracihgiyla sagladigi odeme ve bilgilendirme islemlerine iliskin sorgular,

veri paylasimi olarak degerlendirilmez.

Kisisel veri kapsami
MADDE 23- (1) Kurumun ilgili birimlerine yapilan liim veri talepleri kapsammda;

sigortalilann sosyal giivenlik sicil numarasi, kimlik numarasi, ogrenim, adres bilgileri, sosyal
giivenlik bilgileri, isveren, isyeri, vergi dairesi, csnaf sanatkar sicil memurlugu, ziraat odasi.
tanm il/ilce mudurlugti, sirket bilgileri, sigortahlarm ve hak sahiplerinin emeklilik bilgileri,
tahsis numaralan ile gelir ve ayhk durumlan, bunlardan yapilan kesintiler, isverenlerin isyeri
sicil numaralan, toplam sigortah bilgileri ile tahakkuk bilgileri, cahstirdigi sigortahlar ve
bunlara ait prime esas kazanc, eksik gun ve isten cikis nedenleri, unvani, adresi, bor9 durumu
ve benzeri bilgiler kisisel veri niteliginde degerlendirilir.

IKINCI BOLUM
Sosyal Sigorta Verilerin Paylasim Usulii ve Iletildigi Kisi, Kurum/Kuruluslarm

Yiikiimliiliikleri

Kisisel veri paylasim usulii
MADDE 24- (1) Kamu kurum/kuruluslari tarafmdan talep edilen tek seferlik kisisel

nitelikteki veriler, bu Usul ve Esaslann 21 inci maddesinin ikinci fikrasmdaki sartlan
tasidigmm koordinasyon birimi tarafmdan belirlenmesi halinde, birim amirinin onayi ile
paylasilabilir.

(2) Kamu kurum/kuruluslari tarafmdan talep edilen siirekli ve kisisel nitelikteki
veriler, bu Usul ve Esaslann 21 inci maddesinin ikinci fikrasmdaki sartlan tasidigi
koordinasyon birimlerince belirlenmesi halinde, Kamu kurum/kuruluslari ile yapilacak olan
protokol kapsammda paylasilir. Protokol metni, ilgili birim sayisma gore en az tic ntisha
olmak iizere once veri paylasim talebi olan kurum/kurulusa gonderilir. hnzayi miiteakip ilgili
birimlerin koordine parafi acilmak suretiylc en son Kurum adma Kurum Baskam veya
mtitekabiliyet esasma gore yetkili pcrsonel tarafmdan imzalamr. Islak imzah ntishalardan
birisi veri talep eden kurum/kurulusa, digeri/digerleri ilgili koordinasyon birimine gonderilir
ve son imzah ntisha ise HSGM'de muhafaza edilir.

(3) Talepte bulunan kamu kurum veya kurulusu, veriyi isleyecek olan personelinden
gizlilik taahhiit belgcsi alarak, talep edilmesi halinde bu belgeleri ibraz edilmek uzere
muhafaza etmekle yiikumludur.

(4) Kisisel veriler; kisinin kendisi, kisiler adma vesayet/vekalet ile yetkilendirilenler
tarafmdan mahkeme karan ve/veya usulunc uygun diizenlenmis vekaletnamenin Kuruma
ibraz edilmesi kosuluyla, birim amirinin onayi ile paylasilabilir.

(5) Paylasilmasma karar verilen veriler, talepte bulunan gercek kisiler veya ozel hukuk
tuzcl kisileri ile imzalanacak olan gizlilik sozlesmesi dahilinde paylasilir.



Anonimlestirilmis sosyal sigorta vcrilerinin paylasim usulii
MADDE 25- (1) Bu Usul ve Esaslann 21 inci maddesinin ^iincii fikrasi kapsamma

given veriler, arastirma, planlama ve istatistik gibi amaclar icin kamu idareleri, bilimsel
arastirma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteligindeki meslek
kuruluslan vcya iiniversiteler tarafindan resmi yazi ile talep edilmesi ve soz konusu cahsma
tamamlandigmda bir omeginin Kuruma verilmesi sartiyla iicretsiz olarak birim amirinin onayi
ile paylasilabilir.

(2) Kurumumuz personeli tarafindan sosyal giivcnlik uzmanhgi ve mufettislik
kadrosuna atanabilmek icin yapilaeak lez cahsmalarinda kullanilmak iizere ihtiya?
duyulan anonimlestirilmis sosyal sigorta verileri, talep eden personelin bagh bulundugu
birim amirleri vasitasiyla resmi yazi ile talep cdilmeleri halinde, birim amirinin onayiyla
paylasilabilir.

O^UNCU BOLUM
Sosyal Sigorta Verisi Taleplerinin Yonetimi ve Birimlcrin Gorcvleri

Sosyal sigorta veri taleplerinin yonetimi
MADDE 26- (1) Veri talep yazilannda, aeik ve net bir sekilde amaem belli olmasi.

sonraki kullammlarm da bu amaclarla sinirli tutulmasi gercgine deginilmesi, talep edilen
bilgilerin kullamm gerekcesi ve varsa yasal dayanaginm belirtilmesi zorunludur.

(2) Veri tabani kullamm performansmi artmnak ve veriye daha etkin ulasabilmek
amaciyla, veri talep yazismda yer alan veri deseninde:

a) Tarih: Yil. ay,
b) Tarih arahgi: Baslangi? - Bitis tarihi,
c) Sahis: T.C. kimlik numarasi, sieil numarasi,
d) Firma: Vergi numarasi, isyeri sicil numarasi,
e) Kapsam turii (4/a, 4/b, 4/c) bilgilerinden talep ile ilgili olanlann bulunmasi,

zorunludur. Gerektiginde Kurum bu bcntlerdc belirtilenler dismda da veri deseninde
degisiklikler yapabilir.

(3) Talep edilen verilerin koordinasyon birimlerince degerlendirilmesi asamasinda,
gerektigi hallerde, bu verilerin temininin mumkiin olup olmadigi hakkinda ilgili birim ile on
goriisme yapihr.

(4) Kurum ici birimler tarafindan Kurumsal Raporlama ve istatistik Sisteminde
bulunan istatistik amach veriler talep edilemez.

Birimlerin gorevleri
MADDE 27- (1) Sosyal sigorta verisi taleplerinin degerlendirilmesi asamasinda;

a) Bu Usul ve Esaslann 21 inci maddesinde belirtilen ve 5018 sayili Kanunun eki
cetvellerde yer alan Kurum ve Kuruluslarm talepleri ilgili merkez/tasra birimi tarafindan,
sadece veri tabamndan Qretilebilecek veriler ise HSGM'den tcmin edilerek paylasihr.

b) Koordinasyon birimleri; Talep edilen verilerin paylasilmasinm uygun goriilmemesi
halinde durum talepte bulunana yazih olarak bildirilir. Veri paylasimmin uygun goriilmesi
halinde ise 24 uncii maddesi hukiimleri cer^evcsinde islem yapihr.
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DORDUNCU KISIM
SOSYAL SICORTA VE GENEL SAGLIK SIGORTASI VERILERINE

f L i S K I N GENEL HUKUMLER

Vcrilcrin tcsliminc iliskin gencl hiikiimler
MADDE 28- (1) Paylasilmak iixerc ha/irlanan verilcr, dokiiman yonetim sistcmi

(DYS) ortaminda CD. DVD, sabit disk, tasmabilir bcllek gibi clektronik veya manyetik kayit
ortaminda sifrclenerck. talehi yapan gercek vcya tiizel kisiye yazili olarak. taahhiitlii veya
iadeli taahhutlii posta ile veya tutanak karsihgi cldcn teslim cdilir. Vcrilerin tutanak karsihgi
elden til/el kisiyc teslimi. tiizcl kisil ik tarafmdan noter aracihgiyla vekaletname verilmis
kisiyc dc yapilabil ir .

(2) Verilerin kamu kurum vc kuruluslanna tcsl imi. talcplcri halindc sii'relenmis dosya
ile gov.tr u/antili c-posta adreslcrine yapilabilir.

(3) Gizli verilerin tesliminde, resmi yazismalarda uygulanacak csas vc usullcrc i l iskin
mevzuat hiikiimlerine uyulur .

(4) Telefonla hicbir veri ilctilcmcx.

(5) Veri paylasimmm gerceklestirilmesinde kurumsal clektronik alt yapi vasitasiyla
web servis, VPN, XML vb. uygulamalar ku l lan i l ab i l i r .

Verilerin iletildigi kisi, kurum/kuruluslara diisen gorevler
MADDE 29- ( 1 ) Verilerc crisen Kurum personeli dahil olmak iizere, \cri lcre crisen

veya veri paylasinn yapilan kamu kurum vc kuruluslan dahil olmak iizere gercek vc tiizcl
kisiler, saghk hizmeti sunuculanna ait bilgi islcm sistcmlerinin )7azihm \  donanimini
saglayan gercek vc tiizel kisiler:

a) Veri talcbinc uygun olarak yaptigi cahsmalarm, kisisel \ 'erilerin aciklanmasma
imkan vermeyecek sekilde yiiriitiilmcsini saglar. Vcrilerin istenilen amac dismda
kullanilmamasi vc paylasilmamasi icin siire ile smirlandinlmaksixin her tiirlii onlemi ahr.

b) Kurum tarafmdan goriintiilenmesi saglanan vc bu Usul vc Esaslann 28 inci
maddesindc sayilan iletim usulleri ile gonderilen \-crileri. 5429 sayih Tiirkiye istatistik
Kanunu hiikiimleri ccr^cx'esindc, bireysel verilerin gizli l igi ilkcsinc bagh kalmak sartiyla ilgili
mevzuat, uluslararasi anlasmalar vc kamu hizmctinin gcrcktirdigi yukiimluliiklere gore
kullamlir . Paylasilan \'erilcrin yetkisi olmayan kisi, kurum \ kurulus lann elinc gcememesi
icin gerekli tiim tcdbirlcri ahr.

(2) Bu Usul vc Esaslar hiikiimlerine gore; \-crilcre crisen Kurum personeli dahil olmak
iizere, veri paylasinn yapilan gercek vc tiizel kisiler, saghk hizmeti sunucularma ait bilgi
islcm sistcmlerinin yazihm vc donanimini saglayan gercek vc tiizel kisiler;

a) Eldc cttikleri verilerin gizliligini korumak \ giivcnligini saglamak, verilerin
yetkisi/ kisilcrin gormesini, ogrcnmesini, clinc gecirmcsini vc ainaci dismda kullamlmasini
onlemek ve gerekli tcdbirlcri almak.

b) Verilerin paylasimi \'c korunmasi hususundaki Anayasada, kanunlarda vc
uluslararasi sozlesmelcrde \'e Kurum mcvzuatmda yer alan hiikiimlere uymak,

zorundadir.

Uygulanacak miieyyideler
iVIADDE 30 - (1) Kurum tarafmdan saglanan verilerin yetkisi/ kisilerin clinc

gecmesinden ve yetkisiz kullanimmdan dogacak her tiirlii hukuki . mali \e cezai sorumluluk
\erilcre crisen veya veri paylasinn yapilan tarafa aittir.



(2) Kisisel verilerin korunmasi hususu ile i lgil i hiikiimlcre aykin harcket edenler
hakkinda Tiirk Cexa Kanununun ilgili maddcleri uyannca sue duyurusunda bu lunu lu r .

(3) Kurum tarafindan kendilerine erisim yetkisi verilen kisilerden. kisisel veri 1 en
degistiren veya butunliigiinii bozanlar hakkinda Tiirk Cexa Kanununun i lg i l i maddeleri
uyannca sue duyurusunda bulunulur .

(4) Bu Usul ve Esaslar geregi. verilerin kullanuni icin Kurumun kaynak gosterilmesi
gerektigi halde aksine davramlmasi halinde Kurum ilgiliden taxminat isteme hakkma sahiptir.

Verilerin korunmasma iliskin Kurumca yiiriitiilecek islemler

MADDE 31- (1) Kurum, KBJS te tuttugu verilerin her tiirlu tehlikeye karsi
guvenliginin saglanmasi amaciyla. giivenlik pol i t ikalarmin hazirlanmasmi. uygulamaya
konulmasmi, giincellenmesini ve denetlenmesini saglamakla yiikiimliidiir.

(2) Veri talcbinde bulunan gercek ve tiizel kisilerin KBIS e dogrudan erisimine izin
verilmex. Talep cdilen verinin aktanmi saglamr.

(3) HSGM. veri talepleri karsilamrken giivenlik politikalan cercevesinde gerekli
guvenlik onlemlerini alir. KBIS e sifre ile erisimler, gercek kisi (ad-soyad) kullamci/'sifreleri
kullamlarak guvenlik politikalan cercevesinde yapihr. Erisimler, HSGM tarafindan giivenlik
poli t ikalan cercevesinde kayit altma almir.

(4) KBJS' te sadeee test edilmis ve onaylamms Kurum uygulamalan araciligi ile
toplanan veriler esas almir. Hatalar sonucu veya farkh nedenlerle verilerde degistirilme.
silinme, eklenme ihtiyaci olusursa. bu durum i lg i l i koordinasyon birimi ile HSGM'deki ilgil i
yaxihm biriminden yetkilendirilmis kisiler ile tutanak altma ahnmak suretiyle gerekli islemler
yapihr.

(5) Kurumca veriye erisim yetkisi verilmis personelin Kurumdan aynlmasi veya gorev
ycri degisikligi hal inde yetkisiz kul lanimm onlenebilmesi amaciyla erisim yetkileri i l g i l i birim
tarafindan resmi yaxi ile HSGM tarafindan sona erdirilmeden ayrihs islemleri yapilamax.
Birim amirleri gerekli bildirim ve iptal etme islemlerinin ycrine getirilmesinden sorumludur.
Personelin iixerinde cahstigi veri ile i lg i l i sorumlulugu Kurumdan aynldiktan sonra da devam
eder.

BESINCi KISIM
C^esitli ve Son Hiikiimlcr

Gc^is hiikiimleri
MADDE 32- (1) Bu Usul ve Esaslarm yiiriirliige girdigi tarihten once yapilan ancak

sonuelandinlmamis veri paylasimi talepleri, bu Usul ve Esaslar hiikiimlerine gore
sonuelandinlir.

(2) 23/04/2015 tarihinden once Kurum ile yapilan verilerin paylasimma i l iskin
soxlesmelerden/protokollerden bu Usul ve Esaslara aykin olduguna karar \'erilenlcre.
soxlesmenin/'protokoliin sona erdigi b i ld i r i l i r .

(3) Teskilat yapismda sonradan degisikl ik meydana gelen kurum/ 'kuruluslar ile sosyal
sigorta verilerinin paylasimma i l iskin yapilan protokoller giineellenir.

Yiiriirliikten kaldirilan mevzuat
MADDE 33- (1 ) 6/6/2013 tarihinde yiiriirliige giren "Sosyal Giivenlik Kurumu Genel

Saghk Sigortasi Verilerinin Giivenligi ve Paylasimma il iskin Usul ve Esaslar" ile 20/09/2013
Tarihli ve 3466908 Sayih Makam Oluru ile yiiriirliige giren "Sosyal Guvenlik Kurumu
Baskanhgi Sosyal Sigorta Verilerinin Paylasimi ve Paylasilan Verilerin Gixl i l igi ile
Koordinasyonuna i l iskin Usul Ve Esaslar" yiiriirliikten kaldinlmistir.
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Yiiriirliik
MADDE 34- ( 1 ) Bu Usul ve Esaslar yayimi tarihindc yiirurluge girer.

Yiiriitmc
MADDE 35- ( 1 ) Bu Usul ve Esaslann hiikumlerini Kurum Baskani yuriitur.


